جشن روزه اولیهب

جشٗ تشسف آغاشیٗ زٚشٞای تٙدٌی  ٚپیٕٛدٖ ٔسیس تمسب ت ٝسٛی پسٚزدٌاز است .آٔٛشش دیٗ  ٚاحىاْ جص اش طسیك احتساْ ٚ
ٌسأیداشت فسش٘داٖ ٔیسس ٕ٘یٌسدد چسا و ٝتستیت فسش٘د دز ٌس٘ ٚیى ٛداشتٗ ٔماْ اٚست .چٙا٘چ ٝأاْ صادق(ع) دز ایٗ تازٜ
فسٔٛدٜا٘د :فسش٘دا٘تاٖ زا ٌسأى تدازید  ٚآداتشاٖ زا ٘یى ٛوٙید تا آٔسشید ٜشٛید.
یىی اش سیسٞ ٜای عّٕی دز ٔیاٖ تصزٌاٖ  ٚعّٕا تسای تستیت فسش٘د ،احتساْ ت ٝوٛدن  ٚتصزٌداشتٗ ا ٚدز ٘صد دیٍساٖ استٛ٘ .شتٗ
وتابٍ٘ ،ازش ٘أٞٝای ٔحثتآٔیص  ٚحىیٕاٌ٘ ،ٝسفتٗ ٔساسٓ ٞ ٚدی ٝدادٖ ٘ ٚرزی دادٖ تسای فسش٘د اش جّٕ ٝایٗ سٙتٞای
شیثاست .جشٗ تشسف  ٚتسٌصازی ٔساسٓ تسای ٘ٔٛىّفٞا  ٚزٚش ٜاِٚیٞا ٘یص ٔیتٛا٘د دزیچٝای شیثا ت ٝسٛی تستیت فسش٘داٖ تاشد:

ایده
تسٌصازی جشٗ زٚش ٜاِٚیٞا دز ٔسجد
مسئله
تسٟیُ أىاٖ جرب وٛدن ٛ٘ ٚجٛاٖ تٔ ٝسجد
شرح ایده
یىی اش زاٞ ٜای ٔا٘دٌاز وسدٖ  ٟٓٔ ٚجّ ٜٛدادٖ حٛادث ،پی٘ٛد شدٖ آٖ تا خاطسات خٛش است .دز ٕٞیٗ زاستا  ٚتٙٔ ٝظٛز ایجاد
جراتیت تیشتس ٔسجد تسای وٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖ ،تسپایی ٔساسٕی تا عٛٙاٖ جشٗ زٚش ٜاِٚیٞا(یعٙی وسا٘ی و ٝتسای اِٚیٗ تاز زٚشٜ
ٔیٌیس٘د) ٔٙاسة ت٘ ٝظس ٔیزسد.
ببیدهب
الشْ است و ٝشٙاسایی صحیح  ٚاطالعزسا٘ی وافی دز ایٗ شٔی ٝٙصٛزت پریسد.
نببیدهب
تا تٛج ٝت ٝایٙىٕٔ ٝىٗ است تسخی اش وٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖ لثُ اش تّٛغ  ٓٞتجست ٝزٚشٌ ٜسفتٗ داشت ٝتاشٙد ،الشْ است و ٝطسح،
ٔحدٚد ت ٝوسا٘ی و ٝاِٚیٗ زٚشٜدازی زا تجستٔ ٝیوٙٙد ٘شٛد تا شٔی ٝٙآشٙایی تیشتس ایٗ د ٚلشس فسا ٓٞشٛد  ٚتسای تجستٝدازاٖ ٓٞ
حفظ اٍ٘یص ٜشٛد.
ٕٔىٗ است وسا٘ی تاشٙد و ٝعّی زغٓ ٔىّف تٛدٖ ،تٞ ٝس دِیُ(تا عرز شسعی یا تد ٖٚعرز) ٔٛفك ت ٝزٚشٌ ٜسفتٗ ٘شد ٜتاشٙد،
الشْ است و ٝایشاٖ ٘یص اش ایٗ جشٗ ٔحس٘ ْٚش٘ٛد.

زینتهب و مستحببت
تٛأْ تٛدٖ جشٗ تا افطاز.
زعایت ٔٙاسة تٛدٖ ازشش غرایی افطاز تا تٛج ٝت ٝتٙی ٝوٓ وٛدن ٛ٘ ٚجٛاٖ.
ٞدی ٝدادٖ(تسجیحا تست ٝفسٍٙٞی تا تٛج ٝت٘ ٝیاش وٛدن ٛ٘ ٚجٛاٖ :زساِ ٝآٔٛششی٘ ،سْافصاز آٔٛششی ،تاتّ.)...ٚ ٛ
استفاد ٜاش ٕ٘ادٞای ٕٞا:ًٙٞ
وازت سی ٌُ ،ٝٙسی ،ٝٙی٘ٛیفٛزْ ،حٕایُ.
پشتوانه نظری
دالیُ دیٙی(لسآٖ  ٚزٚایت) و ٝتس تعظیٓ شعائس اِٟی دالِت داز٘د ٕٞچ:ٖٛ
سٛز ٜحج آی :23 ٝذَِِهَ  ََٗٔٚیُعَظِِّٓ شَعَائِسَ اَِّّ ِٝفَإََِّٟ٘ا ِٔٗ تَمَْٛى اِْمُُّٛبِ؛ ایٗ است فسایض خدا ٞ ٚس وس شعایس خدا زا تصزي دازد
دز حمیمت آٖ حاوى اش پاوى دَٞاست.

